Subscribe

Past Issues

Newsletter do CEPF Cerrado

Translate

View this email in your browser

Março/Abril/Maio 2018

CEPF Cerrado seleciona 5 projetos para Pequenos Apoios na
Segunda Chamada para Cartas de Intenção 2017
A Segunda Chamada 2017 para apoio a projetos do CEPF Cerrado foi lançada no ano passado (2017),
entre 20 de setembro e 08 de novembro. A chamada estava aberta a grupos e associações comunitárias,
organizações não-governamentais, empresas privadas, universidades, institutos de pesquisa e outras
entidades da sociedade civil. Neste período, os proponentes tiveram a opção de enviar cartas de
solicitação de apoio para Pequenos Projetos (ate U$ 50 mil dólares) e Grandes Projetos (acima de U$ 50
mil e no máximo 200 mil).
Resultado
Em resposta ao edital, recebemos ao todo 68 projetos, sendo 23 projetos de Pequenos Apoios. As
propostas passaram inicialmente por uma triagem onde foram revistos os critérios de elegibilidade
estabelecidos no edital. Em seguida, cada projeto foi avaliado por dois especialistas externos que
pontuaram as propostas segundo os critérios de nidos pelo CEPF em conjunto com o IEB. Os projetos
mais bem avaliados tecnicamente foram encaminhados para análise e decisão nal por parte da equipe
do CEPF Cerrado e IEB.
Os projetos foram avaliados considerando o recorte especí co desse segundo edital que buscava apoiar
ações voltadas às seguintes direções estratégicas: 3) Restauração: propor soluções para monitorar
esforços de restauração, aumentar investimento privado em restauração no Cerrado e ampliar a escala de
esforços em restauração; 4) Espécies (Prioridade 4.1): implementar Planos de Ação Nacionais (PANs)
para espécies prioritárias, com foco na gestão e proteção de habitat; 5) Monitoramento (Prioridade
5.2): coletar e divulgar dados de monitoramento da quantidade e qualidade dos recursos hídricos, para
integrar e compartilhar dados sobre as principais bacias hidrográ cas do hotspot; 6) Fortalecimento da
sociedade civil (Prioridade 6.1): fortalecer as capacidades das organizações da sociedade civil para
participar dos órgãos e processos coletivos relacionados com a gestão de territórios e recursos naturais.
Ao nal, foram aprovadas cinco propostas para Pequenos Apoios que melhor responderam ao recorte
especí co deste edital. Abaixo está, em ordem alfabética, a lista dos 05 (cinco) projetos selecionados
nesta Segunda Chamada 2017 para receber Pequenos Apoios:
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Informamos que os Projetos Grandes também passaram por essas etapas de avaliação no Brasil e foram
encaminhados à equipe do CEPF em Washington (EUA) para etapa

nal do processo e decisão

nal.Os Pequenos Projetos (selecionados e não selecionados) receberam comunicados individuais sobre
o resultado do processo seletivo.
Congratulamos os pequenos projetos selecionados e desejamos a todos que essa parceria que ora se
inicia seja de grande crescimento para todos nós! Agradecemos a todas as organizações que
inscreveram seus projetos nesta Segunda Chamada, parabenizando-as pelo inestimável trabalho que
desenvolvem na conservação do nosso querido bioma Cerrado!

Dia Internacional das Florestas
No dia 21 de março foi celebrado o Dia Internacional das Florestas ou Dia Mundial das Florestas. Para
ressaltar a importância das orestas para a manutenção da vida na Terra e a necessidade de conserválas, em 1971, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) sugeriu a
criação do “Dia Mundial da Floresta”. A comemoração da data foi estabelecida para o dia 21 de março,
em virtude do início da primavera no Hemisfério Norte.
O Cerrado é reconhecido por ser um bioma de predominância savânica, mas dentro de seu mosaico de
paisagens, podemos encontrar formações orestais, como as Matas de Galeria, Ciliares, Matas Secas ou
Estacionais e o Cerradão. As Matas de Galeria e Ciliares estão sempre associadas aos cursos de água,
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como rios e córregos, enquanto as Matas Secas e o Cerradão ocorrem em áreas drenadas, ou seja, sem
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associação com a água. Leia mais na matéria especial do CEPF Cerrado.
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No mês de abril o Instituto Internacional de Educação do Brasil/CEPF Cerrado recebeu a visita
do time do CEPF internacional e da Conservação Internacional/GEF para uma visita aos
projetos que já estão em execução nas áreas de Cerrado do Mato Grosso do Sul. Confira!

Gestão integrada e o fortalecimento em rede foram temas do Encontro
dos Mosaicos de Áreas Protegidas do Cerrado e Caatinga
Entre os dias 10 e 11 de maio ocorreu em Januária (Minas Gerais) o primeiro Encontro dos Mosaicos de
Áreas Protegidas do Cerrado e Caatinga. Este encontro foi organizado pelo WWF-Brasil, Fundação PróNatureza (FUNATURA), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto
Estadual de Florestas (IEF-MG), Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas e Mosaico Sertão VeredasPeruaçu. Saiba mais sobre este encontro!

Projetos no Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu realizam reuniões de Grupos de
Trabalho e o cina de Educomunicação
As atividades dos projetos “Fortalecimento da gestão territorial integral nas áreas especialmente
protegidas do Mosaico Sertão-Veredas-Peruaçu” e "Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu" executados pelo
WWF-Brasil e FUNATURA, com apoio do CEPF Cerrado, estão a todo vapor! Con ra a matéria sobre o
encontro dos Grupos de Trabalho que estão debatendo os temas centrais para a revisão do Plano de
Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista – DTBC e Zoneamento Socioambiental do
Mosaico e a matéria sobre as o cinas de educomunicação.
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A Rede de Sementes do Cerrado irá
promover neste mês de Junho os
cursos “Coleta de Sementes” e
“Restauração Ecológica”. O curso de
Coleta de Sementes será ministrado
nas cidades de Mambaí (GO) e na
região do Peruaçu (MG) e o curso de
Restauração Ecológica somente na
região do Peruaçu (MG). Con ra!
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Acontece no mês de Julho em Juti
(MS) a 14a Feira de Sementes Nativas
e Crioulas e Produtos Agroecológicos.
A feira promove o resgate e a
manutenção das sementes de espécies
agrícolas crioulas, junto aos grupos de
agricultores e agricultoras familiares e
comunidades indígenas do Sul de Mato
Grosso do Sul. Participe!
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